
COMO RETIRAR OS CONVITES VIA WEB!!! 

 

Primeiro passo: É ter um email válido. Verifique junto a secretaria do clube se seus dados cadastrais estão 

atualizados, já que é através do email que você terá acesso ao sistema. 

Segundo passo: Feito a atualização dos dados cadastrais, basta seguir o passo-a-passo abaixo: 

 -> Acesse a nossa página na web pelo link www.aracaju.aabb.com.br e clique no botão SICLUS, 

conforme o exemplo abaixo ou pelo site www.aabbsiclus.com.br 

 

Próximo passo: 

 

Entre com seu email cadastrado na secretaria do clube e clique em ESQUECI A SENHA OU 1º ACESSO, feito 

isso, será enviado para o seu email uma senha provisória. Acesse seu email e copie/anote a senha 

provisória que o sistema enviará, próximo passo, basta digitá-la no campo senha e clicar em ACESSAR, será 

solicitado uma alteração de senha, nesse momento você cadastra uma senha de sua preferência. 

Logo após a alteração você será direcionado para o "PORTAL DO ASSOCIADO", tendo as opções: 

"CADASTRO", "POSIÇÃO FINANCEIRA", "CONVITES AVULSOS" e "LIVRO DE REGISTRO". 

 

 

 

 

 



 

Clique em "CONVITES AVULSOS" 

 

Depois clique em retirar. 

 

Agora informe a quantidade de convites que você deseja retirar (não é obrigatório a retirada de todos os 

convites de uma só vez) e clique no botão retirar, aparecerá uma mensagem de confirmação da retirada, 

clique em OK e logo após aparecerá uma mensagem de retirada com sucesso. Retorne para a página 

anterior clicando no botão voltar no canto inferior esquerdo. 

 

 

 

 

 



Agora clique em imprimir e abrirá uma janela onde será informado o nome e o CPF do convidado e se é 

uma criança de até 10 anos. Note que a opção de imprimir está marcada, logo, será impresso os convites. 

Caso desmarque essa opção os convites não serão impressos, tendo que os convidados dirigir-se a 

secretaria do clube e se identificar para podermos identificá-lo no sistema e efetuar a devida liberação do 

mesmo. 

 

 

Após as informações digitadas corretamente e sem abreviação do nome, clique no botão "GERAR 

CONVITES AVULSOS", imprima e entregue aos convidados. Os convidados para ter o acesso ao clube terá 

que apresentar o convite junto com um documento de fé pública com foto e CPF. 

Para efetuar o cancelamento dos convites, basta clicar em "cancelar". 

Com esse procedimento não será mais necessário a retirada dos convites junto a secretaria do clube, como 

também, não será mais necessário a autorização de um dependente para retirar os convites, basta que o(s) 

dependente(s) tenha(m) acesso ao seu email e senha cadastrados no sistema que poderá retirá-los, dessa 

forma, o sócio titular é o único responsável pela retirada dos convites. 

 

 

 

 



COMO ADQUIRIR A RECARGA DOS CONVITES VIA WEB!!! 

Clique em "RECARGA", logo, abrirá uma nova página para ser escolhida a "TAXA RECARGA" 

 

Agora você escolherá a quantidade de convites que queira comprar. Após escolhido a quantidade de 

convites clique em "CONFIRMA RECARGA" 

 

 

Clicando em "CONFIRMA RECARGA", aparecerá uma mensagem informando o seguinte: "Será feito a 

retirada de 1 convite no valor de R$ 10,00. Deseja continuar? 



Logo em seguida mostrará um boleto demonstrativo referente a compra. A partir daí obrigatoriamente 

terá que entrar em contato com AABB ARACAJU, pelos números 79 3243-2714 / 3227-1265 / 3227-1404 / 

98871-0958(zap) ou pelo email: convite@aabb-aracaju.com.br, para podermos gerar o débito. 

 

IMPORTANTE: 

Lembre-se que o convite só terá validade somente após o pagamento da taxa, caso contrário o sistema 

não reconhecerá os convites. 

PRAZOS: 

- Para débito em conta e boleto bancário o tempo de espera de compensação é de 1 dia após o débito ou 

pagamento. 

- Para liberação imediata, o pagamento deverá ser efetuado diretamente na secretaria do clube. 


